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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
1) Andrejs BONDAREVS
2) Inese JAUNUŠĀNE
3) Ināra KALVĀNE
4) Ginta KRAUKLE
5) Valdis LABINSKIS
6) Ivans MATROSOVS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Andris VAIVODS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Māris GRIGALIS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
3) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste

4) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
5) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
6) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
7) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
8) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
9) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
10) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
11) Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
12) Ilgas PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja
13) Diāna RJABOŠKAPOVA, būvvaldes vadītāja
14) Intis SVIRSKIS, būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 27. jautājumu “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019-2025.gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012-2018.gadam, termiņu aktualizāciju.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav tiek apstiprināta šāda domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
3. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo I. Kalvāne
4. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
5. Par grozījumu Līvānu novada Bāriņtiesas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
6. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2018. gadā. Ziņo I.
Kalvāne
7. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
8. Par konkursu uz vakanto Rudzātu vidusskolas direktora amatu. Ziņo I. Kalvāne
9. Par grozījumu Jaunsilavas pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
10. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
11. Par Turku pagasta pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne
12. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā”” galīgajā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
13. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2015. gada
26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā”” galīgajā
redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
14. Par SIA “GRUPA MAP” plānotās darbības apstiprināšanu. Ziņo J.
Magdaļenoks.
15. Par grozījumiem Līvānu novada Būvvaldes nolikumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
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16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par pašvaldībai piekrītošās zemes gabala izmantošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdeļonoks.
21. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par ieejas maksas noteikšanu Līvānu pilsētas svētku laikā. Ziņo A. Vaivods.
23. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas maksas pakalpojumiem. Ziņo A.
Vaivods.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
20192025. gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012-2018.gadam, termiņu aktualizāciju. Ziņo
A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, I. Kalvānei, I. Jaunušānei
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par aktualitātēm.
31. maijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
31. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle Sutru sākumskolā tikās ar skolas kolektīvu un pateicās par
ieguldīto darbu.
31.maijā domes vadība Līvānu novada Kultūras centrā piedalījās Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāju
apbalvošanas pasākumā.
1. jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu
Bērnu un jauniešu centra rīkotajā pasākumā “Saules lietus Līvānos” un Līvānu novada
interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanā par sasniegumiem interešu
izglītībā.
1. un 2. jūnijā notika Līvānu novada domes pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciens uz
Alūksnes novada pašvaldību.
5. jūnijā Līvānu novada domē notika tikšanās ar Līvānu novada pašvaldības Mazo
grantu projektu īstenotājiem, kuras laikā tika parakstīti līgumi par projektu realizāciju.
6. jūnijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes Kultūras
komisijas sēde.
6. jūnijā Jersikas pamatskolā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
7. jūnijā notika Līvānu novada pašvaldības kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības,
jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme.
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7. jūnijā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
9. jūnijā Preiļu stadionā norisinājās tradicionālais Līgu un Jāņu atklātais vieglatlētikas
čempionāts. Čempionātu atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.
12. jūnijā notika Rudzātu pagasta valdes sēde un Rožupes pagasta valdes sēde.
12. un 13. jūnijā Rožupes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika Mazpulku un gaidu salidojums.
13. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un pilsētas svētku darba
grupas pārstāvji tikās ar festivāla “Kulakova nakts” rīkotājiem producentu apvienību
“Art Management Group”.
13. jūnijā Latgales mākslas un amatniecības centrā notika Līvānu pilsētas svētku darba
grupas sanāksme.
13. jūnijā Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolu apmeklēja Labklājības ministrijas
pārstāvji, lai iepazītos ar vides pieejamību.
14. jūnijā pie Līvānu novada domes Valsts policija prezentēja jaunā trafarējuma
policijas auto.
14. jūnijā notika Jersikas pagasta valdes sēde un Sutru pagasta valdes sēde un Līvānu
novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
14. jūnijā Līvānu dzelzceļa stacijā pie Piemiņas akmens notika Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas brīdis. Klātesošos uzrunāja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
18. jūnijā notika Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025. gadam izstrādes darba grupas sanāksme.
18. jūnijā notika Turku pagasta valdes sēde.
19. un 20. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle kopā ar
citu Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldību pārstāvjiem piedalījās pieredzes
apmaiņas pasākumā Jelgavas un Liepājas pašvaldībās. Pasākums notika LPR īstenotā
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta LLI-59 “Praktisko
apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku
kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros.
21. jūnijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
21. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods kopā ar Līvānu senioru
komandu Jelgavā piedalījās Latvijas valsts simtgades un Pašvaldību sporta veterānu –
senioru savienības 55. sporta spēļu finālsacensību atklāšanas parādē.
22. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu Līvānu
novadā īstenoto projektu virzību.
22. jūnijā domes vadība piedalījās pirmajos Līvānu novada Pagastu svētkos, kas notika
atjaunotajā Rožupes estrādē.
26. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece Rīgā piedalījās Reģionālo attīstības centru
apvienības (RACA) biedru diskusijā ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem,
kurā tika pārrunāti ar vispārējās izglītības reformu, kā arī pedagogu darba samaksu
saistītie jautājumi.
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27. jūnijā Latgales mākslas un amatniecības centrā notika Līvānu pilsētas svētku darba
grupas sanāksme.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Pastaram
1. Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 14. maija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 14.maijā Nr. LNP/2-11.1/18/834), par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kurai nepieciešama
pašvaldības palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un Līvānu novada domes
2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2 punktu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas nodrošināma ar
dzīvojamo platību, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 4.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 23. maija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 23. maijā Nr. LNP/2-11.1/18/915), par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kurai nepieciešama
pašvaldības palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība un Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2 punktu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. – 4 cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas nodrošināma ar
dzīvojamo platību, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 5.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot V. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 06. jūnijā Nr. LNP/2-11.1/18/997), par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kurai nepieciešama
pašvaldības palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos saistošajos noteikumos var
noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība un Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2 punktu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut V. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas
nodrošināma ar dzīvojamo platību, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 6.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot O. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 29. maija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 29. maijā Nr. LNP/2-11.1/18/932) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā speciālistu, kas strādā Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra Līvānu NMP punktā, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11.
punktu un 21.2 panta otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 29.
decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.7. un 8.
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punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut O. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu
atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā,
ar kārtas Nr. 9.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Z. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 01. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 01. jūnijā Nr. LNP/2-11.1/18/948) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā speciālistus, kas strādā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Rūķīši”, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 panta otro daļu, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību,
kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” 3.2. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut Z. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu
atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā,
ar kārtas Nr. 10.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 09. maija
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 09. maijā Nr. LNP/2-1.9.2/18/777) par dzīvojamās
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platības piešķiršanu kā pašvaldības speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav
tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai
vai atsavināt” un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās
telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par
trim gadiem” un atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošo
noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Noteikt labiekārtotam 2-istabu dzīvoklim Jaunatnes ielā 4-2, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
6.2. Piešķirt A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 2-istabu dzīvokļa
Jaunatnes ielā 4-2, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kop. pl. 44,2 m2, īres
tiesības uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
6.3. A. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 4-2, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā īri.
6.4. Pilnvarot Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāju R. Klibiķi
noslēgt īres līgumu ar A. K.
6.5. Izslēgt A. K. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 8.
6.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 07. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 07.jūnijā Nr. LNP/2-11.1/18/1009), par vienistabas
dzīvokļa Rīgas ielā 24-46, Līvānos īres tiesību piešķiršanu kā personai, kas iekļauta
dzīves apstākļu uzlabošanas rindā pēc sociālā dienesta atzinuma un kurai nepieciešama
pašvaldības palīdzība, un saskaņā ar Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt personu kategorijas,
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kurām sniedzama palīdzība, un Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1cilvēks, 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 24-46, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 32,2 m2., īres tiesības
uz laiku līdz 2018.gada 28. decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti
īres un komunālie maksājumi.
7.2. J. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 24-46,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
7.3. Izslēgt J. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, ar sociālā dienesta atzinumu iekļauto personu grupas, kārtas Nr.
3.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot A. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 14. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 14. jūnijā Nr. LNP/2-1.11.1/18/1050) par 2017. gada
07. aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 20 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt A. I. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
65-13, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot M. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 14. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 14. jūnijā Nr. LNP/2-1.11.1/18/1050) par 2017. gada
12. decembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 67 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot
termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt M. B. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli Lāčplēša
ielā 23-53, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot J. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 17. aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 17. aprīlī Nr. LNP/2-1.11.1/18/694) par 2008. gada
20. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 38 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot
termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Pagarināt J. L. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Raiņa ielā
1-16, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11. Izskatot I. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05. jūnija
iesniegumu (reģ. 2018. gada 05. jūnijā ar nr. 2-11.1/17/985) par iekļaušanu pirmās
kārtas palīdzības sniegšanas rindā pašvaldības dzīvokļa īres tiesību iegūšanai un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās
daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez
vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies
viņa ārpusģimenes aprūpe, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Iekļaut I. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 8.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai.

Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018. gada
18. jūnija sēdes ierosinājumu nodot atsavināšanai neizīrētos dzīvokļus pēc kuriem nav
pieprasījuma no personām, kas iekļautas pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās
platības īrei, kā arī ņemot vērā, ka no pašvaldības dzīvojamā fonda pēc stāvokļa uz
2018. gada 14. jūniju ir 20 neizīrētu 1 – istabas dzīvokļu, un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro daļu, kurā noteikts, ka “Institūciju,
kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu,
nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, un likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var “lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav
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NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai šādus 1-istabas dzīvokļus un tiem piekrītošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas:
1.1. Lāčplēša ielā 23 – 33, Līvānos, Līvānu novadā,
1.2. Lāčplēša ielā 23 – 52, Līvānos, Līvānu novadā,
1.3. Lāčplēša ielā 23 – 74, Līvānos, Līvānu novadā,
1.4. Lāčplēša ielā 23 – 36, Līvānos, Līvānu novadā,
1.5. Lāčplēša ielā 23 – 28, Līvānos, Līvānu novadā,
1.6. Sporta ielā 3b – 23, Līvānos, Līvānu novadā,
1.7. Biedrības ielā 3 – 29, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai 2-istabu dzīvokli un tam piekrītošās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemes kopīpašuma domājamās daļas Rīgas ielā 42a – 22, Līvānos,
Līvānu novadā.
3. Uzdot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai organizēt pārdodamo dzīvokļa novērtēšanu, izstrādāt izsoles
noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domei.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
4. Par izmaiņām komisiju sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
1.1. Izskatot Līvānu novada domes kārtībnieka Oļega Jekaraševa 2018. gada
14. jūnija iesniegumu par iekļaušanu Vides uzraudzības un kārtības komisijas sastāvā
un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada
pašvaldības nolikuma 59.8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2018. gada 1.jūliju iekļaut Vides uzraudzības un kārtības komisijas
sastāvā Līvānu novada domes kārtībnieku Oļegu Jekaraševu.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par Vides uzraudzības
un kārtības komisijas darbu Gunita Vaivode.
2. Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces ģimenēm ar
bērniem Kristīnes Jaudzemas 2018. gada 14. jūnija iesniegumu par iekļaušanu
Administratīvās komisijas sastāvā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu
un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.4. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
2.1. Ar 2018. gada 1. jūliju iekļaut Administratīvās komisijas sastāvā Līvānu
novada Sociālā dienesta sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm un bērniem Kristīni
Jaudzemu.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par Administratīvās
komisijas darbu Antra Vilcāne.
5. Par grozījumu Līvānu novada Bāriņtiesas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Bāriņtiesas ierosinājumu par grozījumu Līvānu novada
Bāriņtiesas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2014. gada 27. februāra
lēmumu Nr. 3-4 “Par Līvānu novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu”, un saskaņā
ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 2. pantu, kas nosaka, ka likuma mērķis ir
nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko
dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām, un 5. panta pirmās daļas 1.
punktu, kas nosaka, ka oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta valsts
iestādei, un saskaņā ar Bāriņtiesu likumu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr. 1037 2.punktu, kurā noteikts, ka bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas
nolikumu, kuru apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka tikai dome var
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un ņemot vērā Līvānu novada domes
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada bāriņtiesas nolikumā un izteikt nolikuma 18.
punktu šādā redakcijā:
“18. Par lietvedību, arhīvu un dokumentu apriti bāriņtiesā ir atbildīgs
Bāriņtiesas sekretārs. Bāriņtiesa elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti
starp valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo
elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Marija Jansone.
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6. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2018. gadā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Apbalvojumam „Līvānu Goda pilsonis” 2018. gadā izvirzīts sekojošs kandidāts:
Jānis Būmanis, novadpētnieks, grāmatu autors – par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas un Līvānu novada Rudzātu pagasta vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā, kā arī par patriotisma pret Latvijas valsti
stiprināšanu, latviskās identitātes veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti (izvirza 36
Līvānu novada iedzīvotāji).
Jānis Būmanis ir dzimis 1928. gada 30. aprīlī Daugavpils apriņķa Rudzātu
pagastā. Ieguvis agronoma profesiju. Kopā ar ģimeni izvests uz Sibīriju. Sākoties
Atmodai, aktīvi iesaistījies visos pasākumos, ir represēto biedrības biedrs. Izdevis
vairākas grāmatas par Rudzātu pagasta un citu Latvijas pagastu vēsturi un kultūru, kurās
pētījumu rezultātā apkopojis nozīmīgu informāciju par Rudzātu pagasta dzimtu
likteņiem, etnogrāfisko mantojumu – teikām, pasakām u.c. folkloras mantojumu, darba
un svētku tradīcijām, izglītības iestādēm, reliģisko dzīvi. Nozīmīgu ieguldījumu devis,
izdodot grāmatas par nacionālajiem partizāniem pēckara okupētajā Latvijā Latgales
teritorijā. Jau sirmā vecumā - 2017. gadā – sagatavojis manuskriptu par Latvijas
brīvības cīnītājiem. Tā mērķis ir iepazīstināt jauno paaudzi ar notikumiem, kas traģiski
skāra mūsu valsti un tās iedzīvotāju likteņus.
Izskatot Līvānu novada iedzīvotāju 2018.gada 1. jūnijā Līvānu novada domē
reģistrēto iesniegumu Nr. LNP/2-1.9.2/18/949 par pretendentu apbalvojuma „Līvānu
Goda pilsonis” piešķiršanai 2018. gadā, kā arī Līvānu novada domes Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2016. gada 29.decembra noteikumu Nr.3 „Par Līvānu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktam un 34. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2018. gadā apbalvojumu „Līvānu Goda pilsonis” Jānim Būmanim,
novadpētniekam, grāmatu autoram – par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Līvānu
novada Rudzātu pagasta vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā,
dokumentēšanā, popularizēšanā, kā arī par patriotisma pret Latvijas valsti stiprināšanu,
latviskās identitātes veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti (izvirza 36 Līvānu novada
iedzīvotāji).
2. Izmaksāt Jānim Būmanim naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā
(pirms nodokļu nomaksas) un pasniegt Līvānu Goda pilsoņa sudraba nozīmīti ar Līvānu
novada simboliku.
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3. Apbalvojumu pasniegt šī gada 21. jūlijā Līvānu pilsētas svētku pasākumā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību
un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
7. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2018. gada 19. aprīļa vēstuli Nr. 1-13/58 par
grozījumu veikšanu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā, kas apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 4-26, un saskaņā ar Oficiālās
elektroniskās adreses likuma 2. pantu, kas nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt drošu,
efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp
valsts iestādēm un privātpersonām, un 5. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka
oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta valsts iestādei, un Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu 1. vidusskolas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu
novada domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 4-26, un izteikt nolikuma 85.
punktu šādā redakcijā:
“85. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Skola kārto lietvedību (skolas
dokumentāciju) un Skolas arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu
apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot
oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses
konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE un Līvānu 1. vidusskolas direktors Juris
IESALNIEKS.
8. Par konkursu uz vakanto Rudzātu vidusskolas direktora amatu
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Pastaram
Paskaidro I. Peiseniece, R. Šmukste
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.496
„Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
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daļas 9. punktu un 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Rudzātu vidusskolas direktora amatu.
2. Apstiprināt pretendentu atlases konkursa uz vakanto Rudzātu vidusskolas
direktora amatu nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Izveidot pretendentu atlases konkursa uz vakanto Rudzātu vidusskolas
direktora amatu komisiju 7 locekļu sastāvā, tai skaitā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andris Vaivods, Līvānu novada domes
priekšsēdētājs,
3.2. komisijas locekļi:
3.2.1. Ginta Kraukle – Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
3.2.2. Uldis Skreivers – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
3.2.3. Aija Usāne – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,
3.2.4. Inta Raubiška – Līvānu novada domes personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja,
3.2.5. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
3.2.6. Ināra Kalvāne – Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas vadītāja, Līvānu novada domes deputāte.
4. Ievietot sludinājumu par konkursu Līvānu novada domes mājas lapā interneta
vietnē www.livani.lv.
5. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
9. Par grozījumu Jaunsilavas pamatskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas ierosinājumu par grozījumu veikšanu
Jaunsilavas pamatskolas nolikumā, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2014. gada
29. maija sēdes protokola Nr.7 lēmumu Nr.7-23, un saskaņā ar Oficiālās elektroniskās
adreses likuma 2. pantu, kas nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un
kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm
un privātpersonām, un 5. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka oficiālās
elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta valsts iestādei, un Izglītības likuma 22.
panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Jaunsilavas pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu
novada domes 2014. gada 29. maija sēdes protokola Nr.7 lēmumu Nr.7-23, un izteikt
nolikuma 92. punktu šādā redakcijā:
“92. Skolā lietvedību un arhīvu kārto lietvede atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts un
pašvaldību iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE un Jaunsilavas pamatskolas direktore
Janīna USĀRE.
10. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2018. gada 19. aprīļa vēstuli Nr. 16/35 par grozījumu veikšanu Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumā, kas
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada 26. februāra sēdes protokola Nr.2
lēmumu Nr.2-31, un saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 2. pantu, kas
nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko
saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām, un
5. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka oficiālās elektroniskās adreses
izmantošana ir obligāta valsts iestādei, un Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumā, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2015. gada 26. februāra sēdes protokola Nr.2 lēmumu Nr.2-31,
un izteikt nolikuma 43. punktu šādā redakcijā:
“43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Centrs veic
dokumentu un arhīva pārvaldību. Centrs elektronisko saziņu un elektronisko
dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām īsteno,
izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās
elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE un Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska.
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11. Par Turku pagasta pārvaldes vadītāju.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Krauklei
1. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu
un atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7
“Līvānu novada pašvaldības nolikums” 16. punktu un saskaņā ar Līvānu novada
Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera 2018. gada 15. jūnija iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 19. jūlijā ar Nr. 2-2.12/18/353) par atbrīvošanu no ieņemamā
amata sakarā ar veselības stāvokli, uz abpusējas vienošanās pamata ar 2018. gada 17.
jūliju, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atbrīvot Aivaru Smelceru no Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes
vadītāja amata pienākumu veikšanas 2018. gada 17. jūlijā, saskaņā ar Darba likuma
114. pantu pēc pušu savstarpējās vienošanās.
1.2. Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Smelceram
nodot lietas un pārvaldes vadītāja pārziņā esošās materiālās vērtības Turku pagasta
pārvaldes lietvedei Kristīnei Kirilovai.
1.3. Izmaksāt Aivaram Smelceram pienākošos kompensāciju par neizmantoto
atvaļinājumu.
1.4. Noteikt, ka ar Aivaru Smelceru darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu
veikt Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
2. Izskatot Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītājas Kristīnes Kirilovas 2018. gada 21. jūnija iesniegumu par pārcelšanu darbā
par Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāju ar 2018. gada 18. jūliju, un sakarā
Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera atbrīvošanu no darba ar 2018. gada
17. jūliju, un ņemot vērā Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Aijas
Usānes 2018. gada 21. jūnija ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un atbilstoši Līvānu novada domes
2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”
16. punktu, un ņemot vērā, ka Kristīne Kirilova ilgstoši pildīja pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus A. Smelcera prombūtnes laikā, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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2.1. Ar 2018. gada 18. jūliju apstiprināt Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes
vadītāja amatā Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Kristīni
Kirilovu.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
12. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā”” galīgajā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada
19. jūnija vēstulē Nr. 1 - 18/5528 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu
par Līvānu novada domes 2018.gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 7
“Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
"Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” un ņemot vērā atzinumā izteiktos
iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto
daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2018.gada 31. maija saistošajos
noteikumos Nr.7 “Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” un apstiprināt
tos galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
Arnita Briška.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lpp.
13. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2015. gada
26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””
galīgajā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada
19. jūnija vēstulē Nr. 1 - 18/5529 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu
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par Līvānu novada domes 2018.gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 6
„Grozījumi Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu
novada pašvaldībā”” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2018.gada 31. maija saistošajos
noteikumos Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā”” un apstiprināt tos galīgajā redakcijā
(skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
Arnita Briška.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lpp.
14. Par SIA “GRUPA MAP” plānotās darbības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA “GRUPA MAP” (Celtniecības iela 8 a, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316) 2018. gada 28. maija iesniegumu par pašvaldības lēmuma nepieciešamību
jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas iekārtu un atkritumu savākšanas, dalītās
vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei iekārtu izvietošanai Celtniecības ielā
2A, Līvāni, Līvānu novads, uz zemes gabala ar kadastra Nr.7611 002 0917, konstatēts,
ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 002 0917 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” 475.9. punktu ir Rūpniecības uzņēmumu apbūves
teritorija (R1), kur viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas uzņēmums, pagaidu uzglabāšana,
kompostēšanas laukums.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2. un
4.apakšpunktos, Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 475.9. punktā
noteiktajam un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.

20

Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “GRUPA MAP” veikt jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas
iekārtu un atkritumu savākšanas, dalītās vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei
iekārtu izvietošanu uz zemes gabala ar kadastra Nr.7611 002 0917 Celtniecības ielā 2A,
Līvāni, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada domes vides inženiere Gunita
Vaivode.
Pielikumā: zemes gabala izvietojuma shēma uz 1lp.
15. Par grozījumiem Līvānu novada Būvvaldes nolikumā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada Būvvaldes vadītājas Diānas Rjaboškapovas iesniegtos
grozījumus Līvānu novada Būvvaldes nolikumā (turpmāk – Nolikums), kas apstiprināts
ar Līvānu novada domes 2015. gada 17.decembra sēdes protokola Nr.20 lēmumu
Nr.20-6 “Par Līvānu novada Būvvaldes nolikumu” un saskaņā ar Būvniecības likuma
7. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1.punktu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada Būvvaldes nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2015. gada 17. decembra sēdes protokola Nr. 20 lēmumu Nr. 20-6, šādus
grozījumus:
1.1. izteikt Nolikuma 6.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.3.1. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem kārto ar Būvvaldes
darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā glabāšanu. Būvvalde
elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un pašvaldības
iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja personai
ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
1.2. izteikt Nolikuma 16. punktu un 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“16. Būvvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšana tiek organizēta šādi:
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16.1. Būvvaldē iesniegto un Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēto
tehnisko dokumentāciju (būvniecības iesniegumus, būvprojektus, apliecinājuma kartes,
paskaidrojuma rakstus, tehniskās shēmas, kā arī izmaiņas būvniecības iecerē vai
būvprojektā) izskata un atbilstoši savai kompetencei BIS sistēmā saskaņo būvvaldes
darbinieki saskaņā ar būvvaldes vadītāja rīkojumu. Pēc dokumentu izskatīšanas, par
iesniegto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām, pašvaldības teritorijas
plānojuma un apbūves noteikumiem, lēmumus pieņem būvvaldes vadītājs, ņemot vērā
būvniecības procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos lēmumu
pieņemšanas termiņus.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo J. Magdaļenoks
Deputāts Valdis Labinskis lūdz atsevišķu balsojumu par 5. jautājumu.
1. Izskatot I. S., (adrese) 2018.gada 13.jūnija iesniegumu ar lūgumu mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0482, „Bikaunieki”, Aizpurieši, Turku pagasts, Līvānu novads, daļai 0,2 ha platībā no
Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), konstatēts, ka:
1) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0482 ar kopējo platību 4,52
ha ir noteikts lietošanas mērķis Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101) visā zemes gabala platībā;
2) uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu
76860070482003, kuras galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir Viena dzīvokļa mājas (1110), un ar to
funkcionāli saistīta saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 76860070482004, kuras
galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (1274).
3) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0482 atrodas Līvānu novada
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Meliorētas lauksaimniecības zemes (L3), kur viens
no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir viensētu apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 31.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
1.1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0482 daļas 0,2 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
1.2. Atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0482 daļai
4,32 ha platībā atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: situācijas plāns uz 1 lpp.
2. Izskatot G. S., dzīvojošas (adrese), 2018. gada 13. jūnija iesniegumu par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7686
007 0826, „Dāvīši”, Aizpurieši, Turku pagasts, Līvānu novads, daļai 0,3 ha platībā no
Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), konstatēts, ka:
1) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0826 ar kopējo platību 4,42
ha ir noteikts lietošanas mērķis Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101) visā zemes gabala platībā;
2) uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu
76860070826001, kuras galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir Viena dzīvokļa mājas (1110), un ar to
funkcionāli saistīta saimniecības ēka un pirts, kuru galvenais lietošanas veids ir Citas,
iepriekš neklasificētas, ēkas (1274);
3) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0826 atrodas Līvānu novada
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Meliorētas lauksaimniecības zemes (L3), kur viens
no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir viensētu apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 31.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0826 daļas 0,3 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
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darbība ir lauksaimniecība (0101) uz mērķi - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
2.2. Atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0826 daļai
4,12 ha platībā atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: situācijas plāns uz 1 lpp.
3. Izskatot SIA „Tele2”, reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5,
Rīga, LV-1004, pilnvarotās personas Edgara Anbanka 2018.gada 8. jūnija iesniegumu
ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7682 002 0370, „Kalnadruvas”, Sutru pagasts, Līvānu novads, daļai 0,02
ha platībā uz Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201), konstatēts, ka:
1) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 ar kopējo platību 2,07
ha ir noteikts lietošanas mērķis Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101) visā zemes gabala platībā;
2) saskaņā ar iesniegumam pievienoto 2018. gada 19.aprīļa līgumu par apbūves
tiesības nodibināšanu ir nodibināta apbūves tiesība par labu SIA „Tele2”,
reģ.Nr.40003272854, uz nekustamā īpašuma īpašniekam piederošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 daļu 0,02 ha platībā atbilstoši līguma pielikumā
esošajam plānam;
3) saskaņā ar līgumā par apbūves tiesības nodibināšanu noteikto, apbūves
tiesību paredzēts izmantot inženierbūves (sakaru torņa) būvniecībai, publisko
elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas vajadzībām, aparatūras un antenu-fīderu
sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, publisko elektronisko sakaru tīkla iekārtu
darbības nodrošināšanai;
4) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 atrodas Līvānu novada
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Meliorētas lauksaimniecības zemes (L3);
5) saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 104.punktu visās
funkcionālajās zonās ir atļauts izbūvēt nepieciešamās autostāvvietas, inženiertehniskās
apgādes būves un inženierkomunikācijas.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.2.punktu un 17.5.punktu, kas nosaka, ka
lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai un
nomas līgums nav pretrunā ar teritorijas plānojumu, Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” 104.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 daļas 0,02
ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) uz mērķi Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (1201).
3.2. Atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 daļai
2,05 ha platībā atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: situācijas plāns uz 1 lpp.
4. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2018.gada 18.jūnija iesniegumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Latgales koks” zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 76660080218 un 76660080015, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagasta Jaudzemos, no ,,Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101)” uz „Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001)”,
konstatēts, ka
1) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7666 008 0218 un kopējo platību 3,8
ha ir noteikts lietošanas mērķis “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (kods 0101) 2,1 ha platībā un “Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve” (kods 1001) 1,7 ha platībā,
zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7666 008 0015 un kopējo platību 1,3
ha ir noteikts lietošanas mērķis “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (kods 0101) visā zemes gabala platībā;
2) zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 76660080218 un 76660080015
atrodas Līvānu novada teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu

25

novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir “Lauksaimniecības zemes” (L2);
3) saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 559.punkta 1.
apakšpunktu funkcionālajā zonā “Lauksaimniecības zemes” (L2) kā
papildizmantošana ir atļauta ražošanas uzņēmumu apbūve;
4) saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7666 008 0218 atrodas ēkas, kas pēc galvenā
lietošanas veida ir rūpnieciskās ražošanas un noliktavu ēkas.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.7., 18. un 26.2.punktu, saskaņā ar kuru zemes vienībai, uz kuras atrodas
būves, nosaka vienu lietošanas mērķi, ja nekustamajā īpašumā esošās būves, ir
savstarpēji saistītas un tās izmanto vienam lietošanas mērķim, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76660080218 daļai 2,1 ha platībā no “Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz “Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve“ (kods 1001) un noteikt visam zemesgabalam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi “Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve“ (kods 1001) 3,8 ha
platībā.
4.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7666 008 0015 no “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) uz “Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve” (kods
1001) visā zemes gabala platībā -1,3 ha.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot A. H., dzīvo (adrese), 2018.gada 19.jūnija iesniegumu par zemes
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra Nr. 76520020343, kas atrodas
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,06 ha platībā sakarā ar
saimniecības ēkas būvniecības apbūves tiesības ierakstīšanu zemesgrāmatā, konstatēts,
ka:
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1) plānotā zemes vienības ar kadastra Nr. 76520020343 daļa 0,06 ha platībā ir
kooperatīvās dārzkopības sabiedrības ,,Rīts-94” mazdārziņš Nr. 50;
2) zemes gabalam ar kadastra Nr. 76520020343 ar kopējo platību 7,55 ha ir
noteikts lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) visā
zemes gabala platībā;
3) zemes gabals ar kadastra Nr. 76520020343 atrodas Līvānu novada Jersikas
pagasta teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir “Mazdārziņu teritorija” (Z3), kur viens no
galvenajiem teritorijas atļautās izmantošanas veidiem ir nedzīvojamo dārza māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu un
Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem nr. 496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa
noteikumu Nr. 263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.2. apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam
V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
5.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 7,55 ha platībā ar kadastra Nr.
76520020343, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kooperatīvā
dārzkopības sabiedrībā ,,Rīts-94”, plānotai zemes vienības daļai – mazdārziņam Nr.50
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 0,06
ha, kods 0601.
5.2. Atstāt nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra Nr. 76520020343,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, daļai esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 7,49 ha, kods 0601.
5.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2. punktā norādītās plānotās zemes vienības
daļas platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
5.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes robežu plāna kopija ar shematiski iezīmēto plānoto
zemes vienības daļu uz 1 lpp.

Izskatot domes sēdes darba kārtības 16. jautājumu “Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu” deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
izgājusi no domes sēžu zāles.
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17. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. G., dzīvo (adrese), 2018.gada 29.maija iesniegumu par nosaukuma
piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7668-006-0090 un 7668-0060091, kas atrodas Bikauniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un adreses noteikšanu
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0090, sakarā ar datu
ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9.punktu, un likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7668-006-0090 platībā 2,6 ha un 7668-006-0091 platībā 0,4 ha, kas
atrodas Bikauniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Aiči” un noteikt
zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0090 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7668-006-0090-001,
7668-006-0090-002 un 7668-006-0090-003 adresi: ,,Aiči”, Bikaunieki, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads ( sk. pielikumā izkopējumus no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai
ar kadastra Nr.7668 006 0090 uz 11p.
2) izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai
ar kadastra Nr.7668 006 0091 uz 11p.

Izskatot domes sēdes darba kārtības 17. jautājumu “Par nosaukuma piešķiršanu
un adreses noteikšanu” deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle izgājusi
no domes sēžu zāles.
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18. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Stradi” ar kopējo kadastra numuru 7652-0070103, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka J. D., dzīvo (adrese),
2018.gada 12.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Stradi”, kas sastāv no četrām
zemes vienībām 15,99 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 4,22
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0074, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Stradi”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-007-0103, trešo zemes vienību 4,22 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0074, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0074 piešķirt jaunu nosaukumu „Dzintariņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Mainīt zemes vienībai 4,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070074 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Stradi 2”, Strodi,
Jersikas pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 106023746), uz adresi:
,,Dzintariņi”, Strodi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
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Izskatot domes sēdes darba kārtības a8. jautājumu “Par īpašuma sadali un
nosaukuma piešķiršanu” deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
izgājusi no domes sēžu zāles.
19. Par pašvaldībai piekrītošās zemes gabala izmantošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot B. P., dzīvo (adrese), 2018.gada 14.maija iesniegumu par zemes
vienības 200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0311 iznomāšanu sakņu
dārzam Līvānu pilsētā, kas atrodas aiz īpašumā esošās zemes vienības Lauku ielā 22,
Līvānos, Līvānu novadā, un VAS ,,Latvijas dzelzceļš” ceļa nodalījuma joslu,
konstatēts, ka:
1) Zemes vienība 200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0311, kas
atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā, ar Līvānu novada domes 2009.gada
17.decembra sēdes lēmumu Nr.29-16 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu
Līvānu pilsētā” atzīta par starpgabalu un Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi;
2) Ar Līvānu novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr.10-24(1)
,,Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu” zemes gabalam 200 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-005-0311, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā,
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem (kods 0502).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas ceturtajā punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt B. P., dzīvo (adrese), neapbūvētu zemes vienību 200 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-005-0311, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētas
teritorijā, saskaņā ar pievienoto izkopējumu no kadastra kartes piemājas sakņu dārza
ierīkošanai uz vienu gadu ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais
zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2. Noteikt B. P. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes ar nomas zemes nogabalu uz 1 lpp.
20. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Ē. O., dzīvo (adrese), 2018.gada 20.februāra iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0762, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0762 ar
Līvānu novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu Nr.6-15 nodota iznomāšanai
un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt Ē. O., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošu zemes vienību – 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0762, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem mazdārziņa vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot A. P., dzīvo (adrese), 2018.gada 14.maija iesniegumu par 2008.gada
2.maija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0378, kas
atrodas Āriņi, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, konstatēts, ka ar Jersikas pagasta
padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības izbeigtas citai personai. Izvērtējot noslēgtajā
zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums
ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0378 reģistrētā platība ir 0,0541 ha. Uz zemes vienības atrodas
A. P. lietošanā esoša būve.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4., 7.2. un 72.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar A. P., dzīvo: (adrese), par
zemes gabalu 0,0541 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0378, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Āriņi, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10
(desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas
maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR
gadā un PVN. Zemes nomas maksa attiecināma uz nomas periodu sākot ar 2018.gada
03.maiju.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
3. Izskatot A. E. G., dzīvo (adrese), 2018.gada 14.maija iesniegumu par
2007.gada 3.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,0506 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0340, kas atrodas Āriņi, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka par
iepriekš lietojumā bijušo zemi A. E. G. nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar
Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februāra sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”. Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto
informāciju, konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā
redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0340 reģistrētā platība ir 0,0537 ha. Uz zemes vienības atrodas A. E. G. tiesiskā
valdījumā esoša būve.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4., 7.2. un 72.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar A. E. G., dzīvo (adrese),
par zemes gabalu 0,0537 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0340, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par
28 eiro gadā un PVN. Zemes nomas maksa attiecināma uz nomas periodu sākot ar
2018.gada 1.janvāri.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
4. Izskatot S. U., dzīvo (adrese), 2018.gada 2.februārā iesniegumu par zemes
vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0261, kas atrodas Lipuškos,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005
0261 ar Līvānu novada domes 2018.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr. 5-7(2) „Par
zemes gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai
nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt S. U., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību – 0,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0261, kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5
(pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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21. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, G. Krauklei
Paskaidro I. Svirskis
1. Sakarā ar aprīkojuma iegādi jaunuzceltajam Līvānu 1.vidusskolas
peldbaseinam, un ņemot vērā, ka Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā
aprīkojuma iegādei plānotie līdzekļi ir nepietiekami un ir nepieciešami papildus līdzekļi
7868,78 EUR apmērā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta
otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 7868,78 EUR apmērā aprīkojuma iegādei
jaunuzceltajam Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinam no Līvānu novada pašvaldības
2018. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018. gada 13.jūnija vēstuli Nr. 1-13/72 “Par
papildus finansējumu” par līdzekļu piešķiršanu 2 (divu) digitālo ekrānu kāju iegādei,
kas nepieciešamas, lai ekrānu varētu pārvietot no vienas telpas uz otru, un saskaņā ar
finanšu piedāvājumu, ekrānu kāju iegādes kopējās izmaksas sastāda 1110,18 EUR, un
ņemot vērā, ka ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 478,98 EUR apmērā no krēslu
iegādes projekta “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” ietvaros, līdz ar to
iztrūkstošā līdzekļu daļa ir 631,20 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 631,20 EUR 2 (divu) digitālo ekrānu kāju iegādei no
Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Juris Iesalnieks un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
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3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu un 2018.gada 10.aprīļa apsekošanas aktu par daudzdzīvokļu māju RīgasSaules-Lāčplēša ielu, Līvānos iekšpagalmu kvartālā bērnu rotaļu laukumā
konstatētajiem defektiem, tika konstatēts, ka objektā iekšpagalmos Rīgas ielā 6A, Rīgas
ielā 43 un Rīgas ielā 45, Līvānos nepieciešami papildus līdzekļi divu atsevišķi stāvošu
slidkalniņu izgatavošanai un nomaiņai. Saskaņā ar sastādītajām tāmēm nepieciešami
līdzekļi slidkalniņu nomaiņai 1204,70 EUR apmērā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 1204,70 EUR apmērā Bērnu rotaļu laukuma slidkalniņu
nomaiņai Rīgas ielas 43 - Rīgas ielā 45 un Rīgas ielas 6A, Līvānos, iekšpagalmos no
Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
22. Par ieejas maksas noteikšanu Līvānu pilsētas svētku laikā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2018. gada 8. jūnija vēstuli Nr.
1-6/18/1 ar ierosinājumu noteikt samazinātu ieejas maksu Latgales mākslas un
amatniecības centra apmeklētājiem Līvānu pilsētas svētku laikā 2018.gada 21.jūlijā,
nosakot:
1) ieejas maksa - pieaugušie – 1,00 EUR,
2) ieejas maksa – skolēni, studenti, pensionāri, personas ar invaliditāti –
0,50
EUR,
3) ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni) 2,00 EUR,
4) pirmsskolas vecuma bērni (līdz 7 gadu vecumam) – ieeja bez maksas
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Noteikt Latgales mākslas un amatniecības centra apmeklētājiem Līvānu
pilsētas svētku laikā 2018.gada 21.jūlijā šādu ieejas maksu:
1.1. Ieejas maksa pieaugušajiem – 1,00 EUR;
1.2. Ieejas maksa – skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar
invaliditāti – 0,50 EUR;
1.3. Ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni)
2,00
EUR,
1.4. pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 7 gadu vecumam) - ieeja bez maksas.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze
Griezāne.

23. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018. gada 12. jūnija vēstuli Nr.
1-12/38 “Par maksas pakalpojuma un izcenojuma apstiprināšanu” par pakalpojuma –
naktsmītne ar gultas veļu kopmītnē Nr. 2 vienai personai noteikšanu, un pamatojoties
uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Noteikt maksu par naktsmītni ar gultas veļu Rudzātu speciālās
internātpamatskolas kopmītnē Nr. 2 vienai personai 2,00 EUR un PVN 21% 0,42 EUR
par 1 diennakti (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
datu bāzē LURSOFT publicēto informāciju 2018.gada 07.jūnijā likvidēta un izslēgta
no Uzņēmumu reģistra komercreģistra SIA “PAOZOLI”, reģ. nr. 47703001627.
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SIA “PAOZOLI” nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par nekustamo
īpašumu Daugavpils ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 005 1822 un
7611 505 1802 ir 2031,11 EUR, tai skaitā pamatparāds 1214,27 EUR un nokavējuma
nauda 816,84 EUR.
2017. gada 05. martā SIA “PAOZOLI” tika pasludināts maksātnespējas process.
Līvānu novada dome, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo daļu,
iesniedza kreditora prasījumu. Pašvaldības kreditora prasījums tika iekļauts kreditoru
prasījumu reģistrā kā nenodrošinātais kreditora prasījums.
2018. gada 16. aprīlī tika saņemts maksātnespējas procesa administratora
ziņojums par parādnieka mantas neesamību. SIA “PAOZOLI” maksātnespējas process
izbeigts ar Daugavpils tiesas 2018. gada 17.maija lēmumu. Līdz ar to, nekustamā
īpašuma parāda summa nav atgūstama un ir dzēšama.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu
maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir
izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Kā arī minētā panta trešo daļu, kur noteikts,
ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai,
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2031,11 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 1214,27 EUR un nokavējuma nauda 816,84 EUR, no komercreģistra
izslēgtajai SIA “PAOZOLI” par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 44, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 005 1822 un 7611 505 1802.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu
novadā, tika konstatēts, ka SIA “STIG”, reģ. nr. 47703001434, juridiskā adrese: Rīgas
iela 75A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par šādiem nekustamajiem īpašumiem:
- Dzelzceļa iela 1, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 504 0408,
- Meža iela 15, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 003 0501,
- Meža iela 15B, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr.7611 003 0522,
- Rīgas iela 75A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 504 0602,
- Rīgas iela 75a, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 004 0611,
- Rīgas iela 12B-16, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1565,
- Asarukrasti, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7652
002 0297,
- Galakrasti, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7652
002 0279.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam,
J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.10-25(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA “STIG””.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
2. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka A. V., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Baznīcas
ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 005 1001.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu un Latvijas Civilprocesa likuma 539.
panta otrās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.10-25(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. V.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka J. C., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), pasta adrese: (adrese),
nav savlaicīgi samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo
īpašumu Rīgas ielā 4A-18, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr.7611 900 1403.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam,
J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 10-25(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no J. C.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
26. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, G. Krauklei, I. Kalvānei, A. Veiguram
Izskatot SIA „Linlivar”, reģ. Nr. LV41503072660, Kalnu ielā 11, Līvānos,
Līvānu novadā, valdes locekles Lindas Upītes 2018. gada 7. jūnija iesniegumu par āra
kafejnīcas ierīkošanu uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
76110040107 Domes ielā 16, Līvānos daļas 126 m2 platībā uz četriem mēnešiem, tika
konstatēts, ka par zemes gabalu Domes ielā 16, Līvānos ar kopējo platību 5904 m2
īpašuma tiesības nostiprinātas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000358597 uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas būves
pamati, kas atrodas blakus Domes ielai un ir piemēroti āra kafejnīcas ierīkošanai.
Ņemot vērā sabiedrības intereses par āra kafejnīcas ierīkošanu blakus Latgales
mākslas un amatniecības centram vasaras sezonas laikā, kā arī to, ka citi pretendenti
nomas tiesībām nav pieteikušies, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.735
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„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5. un 7.² punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. jūliju iznomāt SIA „Linlivar”, reģ. Nr. LV41503072660,
Kalnu ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā, pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības
ar kopējo platību 5904 m2 ar kadastra apzīmējumu 76110040107 Domes ielā 16,
Līvānos daļas 126 m2 platībā un uz tā esošos būves pamatus, nosakot nomas maksu 28
euro uz nomas termiņu – 2018.gada 31.oktobrim āra kafejnīcas ierīkošanai, saskaņā ar
zemes vienības daļas shēmu.
2. Noteikt, ka āra kafejnīcas pagaidu būves un konstrukciju izvietojums
saskaņojams ar Līvānu novada Būvvaldi.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne, par
lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: 1) zemes vienības nomas platības shēma uz 1 lpp.,
2) nomas līguma projekts uz 4 lpp.
27. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019-2025. gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2012-2018.gadam, termiņu aktualizāciju.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Dobele
Pamatojoties uz 2017.gada 28.decembra domes sēdes protokola Nr. 20 lēmumu
Nr. 20-25 “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādei, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.-2018.gadam”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2014. gada 3. decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī, SIA “Ķemers Business and Law Company”, reģ. Nr.
44103061476, 2018. gada 18. maija iesniegumu par attīstības programmas izstrādes
procesu un to termiņu aktualizāciju, Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 27.
jūnija lēmumu Nr. 4-02/30 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu” un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21.panta
pirmās daļas 3.punktu un 27.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Aktualizēt ar 2017.gada 28.decembra domes sēdes protokola Nr. 20 lēmumu
Nr. 20-25 “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādei, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.-2018.gadam”:
1.1. apstiprināto Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025.gadam izstrādes darba uzdevumu (skat. pielikumā),
1.2. apstiprināto Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025.gadam izstrādes izpildes procesus un termiņus (skat. pielikumā),
1.3. apstiprināto Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025.gadam izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu (skat. pielikumā).
2. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis” un
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī nosūtīt Latgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1. Darba uzdevums uz 3 lpp;
2. Programmas izstrādes izpildes process un termiņi uz 5 lpp.,
3. Sabiedrības līdzdalības pasākumu plāns 2 lpp.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2018. gada 5. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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